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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE MARÇO 

DE DOIS MIL E DEZESSETE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezessete, na Câmara 

Municipal de Cordeiro, localizada na Rua Vereador Julio Silveira do Amaral número 

um mil cento e sessenta e dois, foi realizada às dezoito horas a Sessão Ordinária 

para tratar de diversos assuntos. A Sessão foi Presidida pelo Vereador Elielson Elias 

Mendes e Secretariada pelo Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca. Havendo 

número Regimental, o Presidente deu por aberta a Sessão e solicitou ao Secretário 

que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, após colocou-a em única discussão. 

Usou da palavra o Vereador Elielson Elias Mendes que solicitou que constasse em 

ata que já existe uma Lei Federal disciplinando sobre a transferência do ponto do 

táxi por razão da morte do taxista, e que ele fez uma Emenda a Lei Municipal 

pedindo para que se cumpram os requisitos da família que o município exige. 

Sequencialmente, o Presidente colocou a ata em única votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida, registrou a presença dos diretores e professores da 

Escola José Pinho de Carvalho. Após, passou-se a leitura do expediente que 

constou: Pareceres ao Projeto de Lei nº 28/2017 de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre “A concessão de subvenção social para o exercício de 2017 e dá 

outras providências”; Projeto de Resolução nº 08/2017 de autoria da Mesa Diretora, 

que dispõe sobre “Institui as Sessões Itinerantes da Câmara Municipal de Cordeiro”; 

Parecer ao Projeto de Lei nº 15/2017 de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, 

que dispõe sobre: “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a instituir o Programa 

escola amiga do meio ambiente e dá outras providências”; Parecer ao Projeto de Lei 

nº 21/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A 

reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência (PPD) nas contratações 

para prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra ao município de 

Cordeiro, e dá outras providências”; Requerimento nº 09/2017 de autoria da 
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Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 59 e 60/2017 de autoria 

da Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes; Indicações nº 79 e 80/2017 de 

autoria do Vereador Robson Pinto da Silva; Indicações nº 96 e 107/2017 de autoria 

do Vereador Furtuoso de Fátima da Conceição Lopes; Indicações nº 111 e 113/2017 

de autoria da Vereadora Fabíola Melo de Carvalho; Indicações nº 114 e 115/2017 de 

autoria do Vereador Marcelo Marco Duarte Fonseca; Indicações nº 117 e 118/2017 

de autoria da Vereadora Elizabet Oliveira Linhares Correa; e, Ofício nº 152/2017 - 

GP do Poder Executivo. Posteriormente, o Presidente registrou a presença dos 

Vereadores do município de Cantagalo, Vereador Zé da Úta e Vereador João Bosco, 

e convidou-os para sentarem junto a Bancada dos Vereadores. Após, concedeu a 

palavra ao Vereador Mário Antônio Barros de Araújo que solicitou ao Presidente um 

oficio, assinado por todos os vereadores, e destinado ao Executivo solicitando a 

relação nominal dos taxistas, dos carros usados, o ponto, nome da rua, bairro e local 

onde atuam. Após, o Presidente concedeu a palavra a Vereadora Fabíola Melo de 

Carvalho que iniciou suas falas dizendo que esteve com o Secretario de Esporte, Sr. 

Thiago Pampolha, na tentativa de viabilizar conquistas para Cordeiro, o qual se 

prontificou a estar ajudando o município. Disse que o deputado já concedeu de 

imediato o Núcleo do Esporte para o município. Após, se direcionou aos moradores 

do bairro Santo Antônio e explanou problemas que estão ocorrendo com a coleta de 

lixo no bairro, e que o Sr. Luciano Capitão disse que estão providenciando a solução 

para estes problemas. Posteriormente, usou da palavra o Vereador Marcelo Marco 

Duarte Fonseca que parabenizou o Prefeito e os Secretários do Município, e em 

especial ao Sr. Luciano Capitão pela recolocação dos paralelos na rua ao lado da 

Mata do Posto, Indicação de sua autoria em conjunto com a Vereadora Jussara. 

Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso de Fátima da 

Conceição Lopes que agradeceu ao Presidente pela melhoria do som da Casa. Em 

sequencia, agradeceu ao Prefeito pelo atendimento de uma Indicação de sua 

autoria, que dispõe sobre a pode de uma árvore de espinho na Rua Ítalo Mileno 
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Lopes, no bairro IPERJ. Logo após, questionou que as máquinas que estão cortando 

grama no município não estão retirando a grama do local. Então, solicitou ao Líder 

de Governo que levasse esse questionamento ao Prefeito. Após, o Presidente 

concedeu a palavra a Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes que parabenizou 

o Prefeito e o Sr. Luciano Capitão pela recolocação dos paralelos na rua ao lado da 

Mata do Posto. Disse que no ano passado o Deputado Luiz Martins mandou uma 

obra da CEDAE para Cordeiro a qual colocava água na residência das casas atrás 

da Mata do Posto, e essa recolocação dos paralelos é de extrema necessidade. 

Após, o Presidente direcionou-se ao Líder de Governo, solicitando que ele se 

mobilize, pois está muito indignado com a forma pela qual a Secretária de Saúde e o 

Chefe de Transportes vêm tratando os doentes e munícipes de Cordeiro. Disse que 

não será omisso as questões políticas do município. Após, relatou situações de 

maus tratos com munícipes que necessitam do atendimento fora do município e com 

os seus respectivos acompanhantes. Disse que há noventa dias foram aprovadas 

verbas para saúde, e que tudo está sendo feito pela Câmara para ajudar o Governo, 

mas que também há noventa dias os exames não são autorizados, e que não têm 

médicos especializados para o atendimento. Solicitou que a Comissão de Saúde 

visitasse os PSF’s para ouvir a população. Finalizou dizendo que a Câmara 

trabalhará unida e que providencias serão tomadas se for preciso. Que será feito um 

Requerimento solicitando que a Secretária de Saúde e o Chefe de Transportes 

venham até a Tribuna prestarem esclarecimentos. Solicitou a Comissão de Saúde e 

a Comissão de Transportes uma atitude. Após, o Presidente concedeu a palavra a 

Vereadora Jussara Barrada Cabral Menezes que iniciou o seu pronunciamento 

dizendo que a Comissão já esteve reunida, algumas vezes, com Secretária de 

Saúde para tratar de diversos assuntos, e que a Comissão está aguardando a 

resposta desse ofício. Disse que em relação ao hospital a Secretária ficou de dar 

uma resposta, mas com relação a estes outros assuntos abordados nesta Sessão 

ela ainda não se posicionou. Finalizou dizendo que a Comissão de Saúde está 
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atuando. Após, o Presidente falou que a Câmara votou pela valorização dos 

servidores da Saúde para que suprisse toda necessidade da população, e que a 

Casa irá cobrar por esses serviços. Após, concedeu a palavra a Vereadora Elizabet 

de Oliveira Linhares Correa que questionou sobre o consultório odontológico que se 

encontra desmontado, e sobre os problemas ressaltados na sessão. Após, o 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza que 

iniciou suas falas dizendo que os Vereadores estão fazendo seu papel de fiscalizar. 

Em seguida, agradeceu ao Deputado Federal Marco Antônio Cabral pela Emenda de 

quinhentos mil reais para ser aplicada ao Fundo Municipal de Saúde do município. 

Disse ainda que esteve, também, com o Secretário Estadual de Cultura, Deputado 

André Lazaroni, e fez alguns pedidos. Falou que agendará uma reunião 

conjuntamente com os diretores de cultura. Após, falou sobre os Núcleos, que já 

funcionaram no município, e que fica feliz pela retomada destes através do 

Deputado Thiago Pampolha. Retomando a palavra, o Presidente convidou todos os 

Vereadores para receberem o Deputado Federal Deley que estará sendo recebido 

por essa Casa, amanhã, o qual foi responsável pela Emenda de trezentos mil reais 

destinada ao Urbanismo municipal. Após, concedeu a palavra ao Vereador Furtuoso 

de Fátima da Conceição Lopes que fez considerações sobre a situação com a 

Secretária de Saúde e com o Chefe de Transportes. Após, o Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Robson Pinto da Silva que falou com reação ao transporte; 

disse ainda que existe o Estatuto do Idoso que garante o acompanhamento das 

pessoas idosas em todas as esferas do governo. E, questionou a economia que está 

sendo feita com as viagens, e que para isso está deixando de atender a população. 

Após, discorreu sobre a situação do transporte universitário e os editais de licitação. 

Falou ainda sobre a questão da merenda escolar e dos medicamentos que são de 

estrema necessidade. Sequencialmente, falou sobre a questão do achatamento dos 

níveis na tabela do piso da educação, e que uma reunião com os vereadores e 

Secretário de Educação será marcada para discutirem sobre esse assunto. 



5 

 
Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Cordeiro 

Poder Legislativo 

 

 

 

Sequencialmente, falou sobre a Lei Municipal nº 1710 que regulamenta o “Bolsa 

aluguel social”, e alterações que devem ser feitas na mesma. Em seguida, pediu a 

Retirada da Indicação nº 79/2017 de sua autoria; e, dizendo que fará uma Indicação, 

solicitou assinatura de todos os vereadores, solicitando ao Executivo um vale 

alimentação aos servidores públicos municipais. Finalizou falando sobre um Projeto, 

a ser implantado no município, de atividades físicas e de laser para pessoas acima 

de sessenta e cinco anos. Ato continuo passou-se a Ordem do Dia que constou: em 

única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei nº 28/2017 de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre “A concessão de subvenção social para o 

exercício de 2017 e dá outras providências”, que foram aprovados por unanimidade; 

em única discussão, votação e redação final o Projeto de Projeto de Lei nº 28/2017 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A concessão de subvenção social 

para o exercício de 2017 e dá outras providências”, que foi aprovado por 

unanimidade. em única discussão e votação o parecer ao Projeto de Lei nº 15/2017 

de autoria do Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: “Autoriza o Chefe 

do Poder Executivo a instituir o Programa escola amiga do meio ambiente e dá 

outras providências”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão, 

votação e redação final o Projeto de Projeto de Lei nº 15/2017 de autoria do 

Vereador Elielson Elias Mendes, que dispõe sobre: “Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo a instituir o Programa escola amiga do meio ambiente e dá outras 

providências”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

parecer ao Projeto de Lei nº 21/2017 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, 

que dispõe sobre “A reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência (PPD) 

nas contratações para prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra ao 

município de Cordeiro, e dá outras providências”, que foi aprovado por unanimidade. 

em única discussão, votação e redação final o Projeto de Projeto de Lei nº 21/2017 

de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A reserva de 

vagas para pessoas portadoras de deficiência (PPD) nas contratações para 
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prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra ao município de Cordeiro, 

e dá outras providências”, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e 

votação o Requerimento nº 09/2017 de autoria da Vereadora Jussara Barrada 

Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, o Presidente 

convidou os representantes da Escola Municipal José Pinho de Carvalho para a 

entrega da Moção de Congratulações e Aplausos de sua autoria. Antes de encerrar 

a Sessão, o Presidente leu o convite do Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Sr. 

Jairo Amaral, à Câmara Municipal. Após, encerrou a Sessão convocando os 

Vereadores para a Sessão ordinária a realizar-se no dia vinte e sete de março de 

dois mil e dezessete às dezoito horas. Nada a mais para constar foi lavrada a 

presente ata que vai assinada pelo Primeiro Secretário e pelo Presidente após a 

aprovação do Plenário. 

 

 

 

 

          Marcelo Marco Duarte Fonseca                                  Elielson Elias Mendes 

                       1º Secretário                                                           Presidente 


